
JEESUS USKON YLLÄPITÄJÄNÄ

Edellisellä tunnilla kuulimme opetusta Pyhän Hengen työstä. Nyt on vuorossa 
sellainen aihe kuin: Jeesus uskon ylläpitäjänä.

On hyvä lähteä liikkeelle apostoli Paavalin sanasta filippiläisille. (1:3-6) ”3. Minä 
kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, 4. aina kaikissa rukouksissani ilolla  
rukoillen teidän kaikkien puolesta, 5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia  
evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, 6. varmasti luottaen 
siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen 
Jeesuksen päivään saakka.” 

Apostoli Paavalilla oli luja luottamus Herran työhön filippiläisten kohdalla. 
Hän luotti siihen, että Hän, joka oli aloittanut hyvän työnsä filippiläisissä, oli 
voimallinen viemään työnsä päätökseen.

Meiltä ihmisiltä työ saattaa jäädä kesken ja monesti jääkin, mutta Herra ei työtään 
kesken heitä ei sinussakaan eikä minussakaan. 

Miksi ei, kysymme? Eikö juuri siksi, että Hän rakkaudessaan meitä kohtaan, meni 
ristille ja sovitti näin syntimme ja syyllisyytemme.

Toiseksi. Hän haluaa, että me olisimme kerran Hänen ansionsa tähden perillä siinä 
ihanassa kirkkauden valtakunnassa, jonka Hän on meillekin valmistanut.

Jeesus sanoi kerran Pietarille ja sen Hän sanoo myös tänä päivänä sinulle ja minulle. 
(Luuk.22:32): ” minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi  
tyhjään.”

Kun tulee elämässä vaikeuksia, niin silloin on vaarassa usko raueta tyhjiin. Mutta 
näin ei tarvitse käydä, sillä Jeesus on rukoillut meidänkin puolestamme, samoin kuin 
Hän rukoili Pietarin puolesta...

Jeesuksen rukous auttoi siinä, että Pietari huomasi oman raadollisuutensa ja itkien 
teki parannuksen. Näin Pietarin usko säilyi Jeesukseen. 

Ja kun Jeesus ylösnousi kuolleista, niin  Pietari oli ensimmäisten joukossa haudalla 
ihmettelemässä sitä ihmettä. Varmaan hänellä oli kaipaus, että jospa minä pian 
näkisin Hänet. 

Hän sai myös ensimmäisten joukossa erityisen viestin naisilta, jotka olivat nähneet, 
että hauta on tyhjä. 

Kun naiset, Maria Magdaleena, Maria, Jaakobin äiti ja Salome menivät haudalle, 
näkivät he nuorukaisen eli enkelin, joka istui oikealla puolella sitä paikkaa, jossa 



Jeesus oli ollut. 

Hän sanoi: ”Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli  
ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon 
he hänet panivat. 7. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille:  
'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä,”

Viestiä käskettiin viedä opetuslapsille ja erikseen mainittiin Pietarin nimi.   Pietari 
tarvitsi erityisesti lohdutusta, sillä hän oli kieltänyt Mestarinsa hiilivalkealla, jopa 
kolme kertaa. Näin heikko Pietari oli, vaikka hän oli vähän aikaisemmin vakuuttanut 
Jeesukselle menevänsä vaikka kuolemaan Hänen kanssaan.

Tässä on sana myös sinulle, joka kenties kadut syvästi sitä, ettet ole pystynyt 
kilvoittelemaan uskossa, niin kuin ehkä olet ajatellut tai halunnut. Olet lankeillut 
monesti ja jopa samoihin synteihin.

Jeesus Kristus,  ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja sanoo sinulle: ”Poikani ,
(tyttäreni), ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.” Mene 
rauhaan.

On hieno kuulla, ettei sinua tuomitakaan syntiesi tähden, vaan saat uskoa ne 
anteeksiannetuiksi Jeesuksen nimessä ja Hänen kalliissa sovintoveressään. Siinä on 
lääke meidän heikolle uskollemme.

Sanoohan Herra Jesajan-kirjassakin(1: 18): ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta  
keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne  
lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” 

Tämä onkin ensimmäinen asia uskon elämän hoidossa, että pidät lyhyet tilivälit 
Herramme kanssa.

Oikeastaan tähän ensimmäiseen osioon kuuluu myös tuo henkilökohtainen 
sielunhoito. Jos et tai en jaksa uskoa syntejäni anteeksiannetuiksi yksikseni, niin 
minulla ja sinulla on oikeus ja lupa mennä sielunhoitajan puheille. 
Hänelle saat ja saan kertoa kaikki ne asiat, kotka sieluasi/sieluani painaa. 

Ja sielunhoitajalla on oikeus ja velvollisuus julistaa ne Jumalan sanan pohjalta 
Jeesuksen nimessä ja Hänen kalliissa veressään anteeksiannetuiksi iloon ja vapauteen 
asti. Sanotaanhan sanassa: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte,  
niille ne ovat anteeksi annetut;”

Toiseksi. Jeesus pitää uskoamme yllä Sanansa kautta. Psalmistakin sanoo: ”Kun 
sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.”  
(Ps.119:130).



Jeesuskin sanoi kerran opetuslapsilleen: ”Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia,  
ettekä Jumalan voimaa.” (Matt.22:29).

Ja Pietari kirjoittaa (1Piet.2:1-3): ”1. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi  
ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet  
lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 3.  
jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."

Siinä on tuo ensimmäinen osio mainittu eli syntien pois paneminen. Sitten saamme 
halata eli syödä ja juoda Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Saamme kätkeä sitä 
sielumme sisimpään niin kuin alkuseurakunnan opetuslapset. 

Sanotaanhan heistä (Ap.t.2:42): ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja  
keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” 

Sanan kautta olemme myös tulleet tuntemaan totuuden ja sen, että Herra on hyvä.

Kolmas asia onkin sitten tuo keskinäinen yhteys. Sitä ei tulisi hylätä. Jos me jäämme 
yksiksemme, niin monet harhaopit saatana syöttää meidän sieluumme. 

Kun olemme yhdessä toistemme kanssa, niin seurustelun sakramentti pääsee 
toteutumaan seurakunnassa. 

Silloin voimme myös kysellä toisiltamme vaikeasti käsitettävistä asioista ja näin 
säilyä Jeesuksen hoidossa uskossamme. Samalla saamme sitä Sanan ruokaa ja 
juomaa. 

Yhdessä ollessamme toteutuu myös tuo rukouksen osio. Saamme kantaa toinen 
toistamme rukouksin käsivarsin taivaan Isän huomaan. Murheet saamme jakaa 
yhdessä ja jättää ne Herrallemme. Se on autuas vaihtokauppa.
Pietarikin sanoo: ”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää 
teistä huolen.” (1Piet.5:7).

Ja Paavali kirjoittaa (Fil.4:6-7): ”6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa  
saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle  
tiettäväksi, 7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”
Siinä on autuas vaihtokauppa....

Neljänneksi otan ehtoollisen. Tuossa alkuseurakunnan opetuslasten osiossa 
mainmittiin myös tuo leivän murtaminen, joka tarkoittaa ehtoollista. 
Ehtoollisella saamme syödä ja juoda Kristuksen ruumiin ja veren syntiemme 
anteeksiantamiseksi. Tämä on myös hyvin tärkeää uskon elämän ylläpitämiseksi. 
Jeesus palvelee meitä siinä ja julistaa, että sinun edestäsi anntettu ja vuodatettu 
syntien anteeksiantamiseksi. Mene rauhaan.



Viidenneksi en malta olla ottamatta tuota aamullista opetusta todistamisesta. 
Henkilökohtainen todistaminen vahvistaa myöskin uskoamme ja siten senkin kautta 
Jeesus pitää uskoamme yllä.

Kuudenneksi. Lähetysvastuun kantaminen on myöskin uskoamme vahvistava asia.
Makedonian seurakuntalaiset olivat tämän asian oivaltaneet uskossaan. Heidän 
rakkautensa oli ylen suurta lähetystyön eteenpäin saattamiseksi. (2Kor.(8:1-5).

Siitä enemmän huomenna lähetysjuhlassa...

(Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 08.09.2012)


